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PREFÁCIO À 13ª EJ 

A história e o objetivo deste pequeno livro ( 
te do Pref cio à Iª edição. Não vou repeti-los . Q 
-los com algu mas observações que se justificam, 

O objetiv didático me levou a produzir urr 
fi cado. Tem este o, dados essenciais para uma intr 
propositalment ev ito as grandes polêmicas tec 
De, tas lrato LI noutros trabalhos já publicados 
téria de conferências, talvez venham a ser aman 

Procurei, todavia, manter o livro atualizad ' 
a ponto que são discutidos nos tribunais brasilei 
Supremo Tribunal Federal, ou que ganharam de~ 
lidade. 

E 'ta última razão é a que suscita, nesta edi( 
u melhor, renovado e desenvolvido do tema da 

dos direitos fundamentais (cap, 10). Ganhou ele 
om a importância que essa questão vem assu! 

t.:orrem . Assim, veio a tratar mais detidamente di 
ção internacional desses direitos - portanto, d; 

dos principais pactos internacionais -, do pa 
teçào, sem esque'er-se de outros já tratados no 
ri ores, como os sistemas de proteção regional e o 
[nternacional. Com isto, espero que este manua 
cessidades dos que abordam a temáti ca dos dil 
ângulo das relações internacionais e não apem 
ângulo jurídico, mormente constitucional. 
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